
Participe da xiv RAM em Niterói/RJ 
 

Você sabia que a Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM) começou na cidade de Tramandaí 

no RS? Conheça mais sobre a RAM e o modo como a ABA se tornou parceira desse evento. 

A primeira edição da RAM foi organizada no Rio Grande do Sul e marcou a transformação das 

reuniões da regional sul da ABA. Até então, os encontros bianuais eram da ABASUL, sob a 

responsabilidade de ppgs de antropologia do RS, SC e PR e ocorriam nos anos alternados à 

Reunião Anual da Associação Brasileira de Antropologia.  

Em 1995, a ABASUL foi redesenhada e ampliada para alcançar universidades de países que 

compunham o Mercosul. Desde então, o evento circula com sedes que se prontificam a levar 

essa história adiante.  

Como assim, Mercosul? 

Nomear é sempre um dilema, não? Um dos constantes desafios dos organizadores da RAM é o 

de reinventar uma "região", tão identificada com feições geopolíticas dos anos 90. A ideia 

subjacente ao nome RAM era ampliar a participação além do Brasil, incluindo antropólog@s de 

outros países latino-americanos, o que este congresso tem feito desde então.  

Ao longo de sua história, a RAM tornou-se uma importante plataforma de encontros presenciais 

das antropologias sul-americanas. A internacionalização possibilitou fortalecer a sua 

autosustentação, buscando aportes para evento internacional, um desafio contínuo para 

eventos de ciências humanas em nosso cenário pretérito e ainda na atualidade. 

Ao longo de quase 30 anos, a RAM ampliou seu circuito de universidades que foram sedes e hoje 

aponta para um projeto de visibilização das antropologias sulamericanas e caribenhas, através 

de encontros presenciais, durante a formação acadêmica de antropólogos/as/es. 

O que a RAM tem a ver com a ABA? 

A ABA celebra a autonomia científica dos eventos em que é parceira, sejam os regionais, sejam 

os internacionais, pois como a RAM, eles arejam e impulsionam a antropologia a novos 

patamares do conhecimento científico. 

A ABA não tem ingerência institucional na organização das reuniões da RAM, à cargo de equipes 

locais, e tem sua sede proposta e aprovada em assembleia geral, com os participantes do evento 

da própria RAM. Nesta edição de 2023 é co-promotora da RAM através de projeto próprio 

apresentado à agência de fomento pela gestão da diretoria da ABA 2021/2022. 

Como parceira, desde seu início a ABA anima a participação de seus associados. Assim, para 

aquelxs em dia com as anuidades, há reduções nos valores de inscrição da RAM. Esses valores 

são estipulados pela própria sede do evento. 

Quantas RAM já ocorreram e onde? 

De sua primeira edição, em 1995, a Reunião de Antropologia do Mercosul chega a sua 14a 

edição, sempre de modo bianual. Os encontros presenciais foram descontinuados em 2021, por 

conta da pandemia. Mas a partir deste ano, esperamos, retornam a sua vocação de encontros 

presenciais. 



Veja aqui os links com notícias das Reuniões na internet: 

XIV- RAM - 2023 - UFF -Niterói/RJ/Brasil 

Reconexões e desafios a partir do sul global 

https://www.ram2023.sinteseeventos.com.br/site/capa 

XIII - RAM - 2019 - UFRGS - Porto Alegre/RS/Brasil 

https://www.ram2019.sinteseeventos.com.br/home/login 

XII - RAM - 2017 - Universidad de Misiones/Posadas/Argentina 

https://ram2017.com.ar/?p=75 

XI - RAM - 2015 - UDELAR/ Montevideo/Uruguai. 

Diálogos, prácticas y visiones antropológicas desde el sur 

https://plataforma9.com/.../montevideu-xi-reuniao-de.../ 

X - RAM - 2013 - Universidad de Cordoba/ Cordoba/Argentina 

https://antropologia.hi7.co/x-reuniao-de-antropologia-do... 

IX - RAM - 2011 - UFPR/Curitiba/PR/Brasil 

Culturas, Encontros e Desigualdades 

https://antropologia.hi7.co/ix-ram---reuniao-de... 

VIII - RAM - 2009 USAM/Buenos Aires/Argentina 

Diversidad y poder en América Latina 

https://antropologia.hi7.co/viii-reuniao-de-antropologia... 

VII - RAM - 2007 - UFRGS - Porto Alegre/RS/Brasil 

VI - RAM - 2005 - UDELAR - Montevideo/Uruguai 

Identidad, Fragmentacion y Diversidad 

www.fhuce.edu.uy/antrop/congreso 

V - RAM - 2003 - UFSC- Florianópolis/SC/Brasil 

https://noticias.ufsc.br/.../v-reuniao-de-antropologia.../ 

IV - RAM - 2001 - UFPR - Curitiba/PR/Brasil 

III - RAM - 1999 - UNAM - Posadas/ Argentina 

II - RAM - 1997 - UDELAR - Piriápolis/Uruguai 

I - RAM - 1995 - UFRGS - Tramandaí/RS/Brasil 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ram2023.sinteseeventos.com.br%2Fsite%2Fcapa%3Ffbclid%3DIwAR0gHVFvFJ_2Gidv1TFLBeFU_t5--Ex1ckLXSIT_EZ4jc6I2vIqRtBuUVnE&h=AT3xm6PQ0KtWIqz7OUysyvujPbbun0NC81eZNJv6--dawDYKUnVRCnlaKBByChdthaAnufN97N1JRm8szwkZmY9UvJ6whT0dcbJ4dJS7Yx2xESY0SI0msYt29qQLo81lBw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UANTnZ7UKtYVej6jasSYrSVius_xMoQ_Z8p09GN9kAj54JgpEiw6mK6e1KVNjcC2IxS1LRE-dzN_m8wgn-cMSKS90f3Ue67ECNzUtsfHpq9EUJtikmUVT1Lb3JWctxgusURwoEHiD6Vx2q0S6QShh4SiAbw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ram2019.sinteseeventos.com.br%2Fhome%2Flogin%3Ffbclid%3DIwAR3CPgxhIJzU6sXgapInoWqlEXQDMzmxiwXz7UUaoZupbWnEocSwI63Vc14&h=AT33DPPqBgiC-BT7Ab0ejGLMj61a4tTyuUgD7A2avA63EAOwmEWYobRH9bJE_y2CVzJAzvEYYc2eje7KDBGZlzg9FnyM2reVOaLmeqrDBTZQSrry-8hGS83X-ZvX8JlsYQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UANTnZ7UKtYVej6jasSYrSVius_xMoQ_Z8p09GN9kAj54JgpEiw6mK6e1KVNjcC2IxS1LRE-dzN_m8wgn-cMSKS90f3Ue67ECNzUtsfHpq9EUJtikmUVT1Lb3JWctxgusURwoEHiD6Vx2q0S6QShh4SiAbw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fram2017.com.ar%2F%3Fp%3D75%26fbclid%3DIwAR1J1L4GHLh6tlNYNws8nmZ9XbpF3SXj-XjB_uKjf0JwNwkU3qr-I-eiGno&h=AT1RQAgbuEyY8Y0j2fsJwgYaKcFWXEUM3d8_In3CX95cCmCDZIjIC8sX1S2AUrMYUgZUTavWdCybrkJFz8NXcg3aoVzPt9yLVJ9fqF8b9uX3KjWB9u744DkZiU18Zauu7A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UANTnZ7UKtYVej6jasSYrSVius_xMoQ_Z8p09GN9kAj54JgpEiw6mK6e1KVNjcC2IxS1LRE-dzN_m8wgn-cMSKS90f3Ue67ECNzUtsfHpq9EUJtikmUVT1Lb3JWctxgusURwoEHiD6Vx2q0S6QShh4SiAbw
https://plataforma9.com/congresso/montevideu-xi-reuniao-de-antropologia-do-mercosul-xi-ram/?fbclid=IwAR3Sbu9yrtqshTEFYFPJGMiw8HsQ0LhmWSDVMMmgy73Waqz8Y0WSM5mTQ1A
https://antropologia.hi7.co/x-reuniao-de-antropologia-do-mercosul-563d929a5f153.html?fbclid=IwAR3G-2xjK5p7uul5mbhwny9eMptw7EQJmHVAl9C6d9ugy-_HN9dyxMBi1bI
https://antropologia.hi7.co/ix-ram---reuniao-de-antropologia-do-mercosul-563d92de14bc0.html?fbclid=IwAR3CPgxhIJzU6sXgapInoWqlEXQDMzmxiwXz7UUaoZupbWnEocSwI63Vc14
https://antropologia.hi7.co/viii-reuniao-de-antropologia-do-mercosul---buenos-aires--29-09-ate-02-10-de-2009-563d9a1719731.html?fbclid=IwAR3eqSmmTTeGF-e0TSGZ3ruZGeKOGf5rCQ7uAvAOBI8nwno-CwYX7DZRtb4
http://www.fhuce.edu.uy/antrop/congreso?fbclid=IwAR1kf5M1BVXa5S4spTvHOLItaXfwC1qb0T7O5Cys7jcWAQQ3ytsdR6JPr_s
https://noticias.ufsc.br/2003/11/v-reuniao-de-antropologia-do-mercosul-sera-realizada-em-florianopolis/?fbclid=IwAR0HqjCQ_unme6lNpJIuycpIUQksRjNa3NCzWR1Uqt5lLf-bq1R_e0H5boM

